
  . ... السائل :

  تفضل الشيخ :

هل جيوز التحاكم هلذه احملاكم إذا كانت لدي قضية وأنا مظلوم يف قضية فهل جيوز أن نذهب إيل هذه  السائل :

  احملاكم الوضعية  جيوز هذا يا شيخ؟

ال جيوز إال من كان مضطرا وما يطلب إال ما مسح له به الشرع ، ال جيوز التحاكم إليهم ملا هو معلوم مما  الشيخ :

ذكرت إال من كان مضطرا وهو ال يبتغي من وراء ذلك استغالل القوانني الوضعية للوصول إىل ما ليس له فيه حق 

  نعم . . فاألصل ال جيوز  يستثىن منه ذا القيد الذي ذكرته آنفا ،

  قد يقوم بعض الشباب الصاحل بإحياء بعض السنن املهجورة كسنة االكتحال مثال وما شابه ذلك . السائل :

  كسنة أيش ؟  الشيخ :

االكتحال ، فيقوم له بعض الصاحلني ويقول حبسن نية يا أخي هذا أمر غريب عن الناس وال تنفر الناس  السائل :

فيقول أن النيب  ( ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه )وسلم :  ، ويستشهد بقول النيب صلى اهللا عليه

صلى اهللا عليه وسلم هنا كان حيسب حساب الناس ؛ فأنت إن أحييت هذه السنة قد يكون هناك غرابة عن 

الناس فريدوا هذه السنة ويكفروا بالسنة ، فاستشهاده ذا الدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيسب 

  ب الناس كيف الرد عليه ؟حسا

ما أعتقد أن هذا األمر مستقيم ، بل هو توسع غري حممود ألنه يؤدي إىل إماتة السنن بسبب عدم  الشيخ :

إحيائها خشية أن يرتتب من وراء ذلك مفسدة مظنونة ، حنن نقول بالنسبة هلذا االستدالل ومثله أشياء كثرية 

بغي لنا أن نقيس أنفسنا به عليه الصالة والسالم مثال لقد كان النيب صلى تتعلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فال ين

مقابل هذا جاء عنه  ( ال صدقة لغني وال لذي مرة سوي )اهللا عليه وسلم يقول تشريعا للناس عن رب العاملني 

وهو قوي  صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب سعيد اخلدري أن الرجل كان يأتيه عليه الصالة والسالم ويسأله

فيقول له بعضهم  ( إنه خرج بها يتأبطها نارا )فيعطيه فإذا ما خرج من عنده يقول ألصحابه عليه السالم : 

فمقام  ( يسألونني ويكره اهللا لي البخل )فإذن ملا تعطيه يا رسول اهللا ؟ فيكون جوابه عليه الصالة والسالم 

ان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ميتنع عن شيء خشية أن ينال النبوة دونه كل املقامات الناس والصاحلني ؛ فإذا ك

منه صلى اهللا عليه وسلم أو يفعل شيئا لو مل يفعله قد يقال فيه ما ال ينبغي أن يقال فهذا حكم خاص به عليه 

السالم ؛ أما عامة الناس فعلى العكس من ذلك جيب حنن أن حنض املسلمني بعامة وطلبة العلم منهم خباصة 

العلم بصورة أخص على أن ال يبالوا بالناس وأن حييوا ما أماته الناس من سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وأهل 



لكن يف هذه احلالة لتخفيف احملظور الذي قد يرتتب بالنسبة لبعض الناس الذين يفاجأون يإحياء سنة من سنن 

بأن هذا األمر سنة حض النيب صلى اهللا عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يبني للناس يف حدود استطاعة املبني 

  وسلم عليها أو أمر ا وحنن نقوم ا إحياء واكتسابا لألجر املعروف بالنسبة ملن حيي السنة ومن أصح ذلك .

  التبيني هذا ميهد قبل أن يفعله أم بعد ما يفعل هذه السنة املهجورة ؟ السائل :

ن ذلك مع السنة ، وهذا طبعا خيتلف من شخص آلخر مبعىن عامة ما يف مانع أن يقرتن ، ال ، يقرت  الشيخ :

املسلمني ال يكلفون مبثل هذا البيان ألم ال يستطيعون وحسب هؤالء أن حييوا هذه السنة ؛ ولكن أنا ال أتصور 

راد من أن فردا من أفراد املسلمني من عامتهم يستقل بإحياء سنة إال ويكون قد سبق إليها من أهل العلم أو من أف

طالب العلم ؛ فلدفع ذلك احملظور يقوم به ذلك العامل الذي أحيا السنة أو طالب العلم الذي أحيا هذه السنة 

فحينئذ يزول احملظور مبثل هؤالء العلماء أو طالب العلم ؛ أما عامة املسلمني فحسبهم أن يقوموا بالسنة ؛ هذا 

  الذي أراه يف هذه املسألة .

  فضيلتكم أنكم من أشد الناس حماربة ملن يصرفون األحاديث عن ظاهرها دون دليلشيخ عهدي ب السائل :

  نعم الشيخ :

  ولكن قرأت لكم يف السلسلة ما خيالف ذلك ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

فتقول يف شرح  ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب )قول النيب صلى اهللا عليه وسلم :  السائل :

" ويف هذه األحاديث حترمي سفر املسلم وحده ، وكذا لو كان معه آخر لظاهر النهي يف احلديث ديث هذا احل

" ولعل ، مث ذكرت بعض أقوال أهل العلم مث ختمت بقولك  الذي قبل هذا ولقوله فيه شيطان أي عاصي "

اس فال يدخل فيها السفر اليوم احلديث أراد السفر يف الصحاري والفلوات اليت قلما يرى املسافر فيها أحدا من الن

  فدليل التفريق يا شيخ ؟ يف الطرق املعبدة الكثرية املواصالت "

نعم أوال يا أخي لعلك تعلم أن األحكام الشرعية ال تساق مساقا واحدا يف فهمها ، من متام لعلك تعلم  الشيخ :

ا ليست تعبدية حمضة وإمنا يقال تعبدية حمضة وبعض اآلخر منه -وعليكم السالم-أن بعض األحكام الشرعية 

  فيها عند أهل العلم بأا معقولة املعىن ؛ أظن هذا التفريق معروف لديك ؟

  نعم نعم . السائل :

طيب ، وال يكفي أن يكون معروفا لديك فقط وإمنا ينبغي أن نسأل ومسلم بذلك لديك أيضا ،  الشيخ :

  أكذلك ؟



  نعم . السائل :

هناك قاعدة أو ضابطة لتمييز حكم شرعي تعبدي حمض عن حكم شرعي آخر  مجيل ، فحينئذ هل الشيخ :

  معقول املعىن أم هو الرأي و االجتهاد واالستنباط فيما تعلم ؟

  اهللا أعلم الرأي واالجتهاد . السائل :

ألمور حسن ، فحينئذ إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا ال يساق مساق التأويالت اليت تقال فيما يتعلق با الشيخ :

الغيبية وخباصة ما كان منها متعلقا بالصفات اإلهلية وإمنا هذا حكم يتعلق باألعمال واألحكام الشرعية اليت يبتلى 

الناس بالقيام ا ؛ فإذا ما بدا إلنسان ما يف حكم ما أنه عنده معقول املعىن ومل يبدوا ذلك عند آخر فال ينبغي 

غري احملمود ، وإمنا يقال هذا رأي واجتهاد إن أصاب احلق فيه كان له أجران أن يقال إن هذا تأويل مبعىن التأويل ال

وإال فله أجر واحد ؛ فأنا حينما خرجت هذا احلديث وصححته تأملت يف داللته فبدا يل أنه حيتمل أن يكون 

أنين جزمت  من القسم املعقول املعىن وليس تعبديا حمضا ال تعرف علته وال نعرف الغاية منه ؛ ولعلك تشعر ما

  بذلك ، بل قلت لعل .

  نعم . السائل :

فحينئذ ال أعتقد أنه يرد علي شيء من املؤاخذة ألنين ملت أو كدت أن أميل إىل أن هذا احلكم هو  الشيخ :

ليس تعبديا حمضا وإمنا هو روعي فيه مصلحة املسافر لوحده أو معه رجل ثان بل البد أن يكون هناك ثالث ؛ 

  ء نستفيده إلبطال لعل هذه فجزاك اهللا خريا .فإذا كان عندك شي

شيخ فقط احملظور قد يقع اآلن حقيقة الطرق معبدة لكن أحيانا قد يكون بني املدينة واملدينة مائتني أو  السائل :

ثالمثائة كيلوا فقد يسري لوحده وتتعطل الراحلة فيعين فيتعرض للصوص أو ما شابه ذلك ، فاحملظور موجود يعين 

  ي ايش رأيك شيخنا ؟فما أدر 

  احملظور موجود ليس بالنسبة اليت كان موجودا يف ذلك العهد . الشيخ :

  يف تفاوت نعم . السائل :

" مكانك راوح  ال نزال يف يف تفاوت والتفاوت كبري وكبري جدا ؛ ولذلك يعين يف تعبري بعض البالد  الشيخ :

  إمنا هو الرأي واالجتهاد . نفس القضية "

  م .نع الشيخ :

  شيخ هل جيوز أن نبايع من ال حيكم مبا أنزل اهللا ؟ السائل :

  هل جيوز ايش ؟



فكيف نبايع اآلن مثال احلكام الذين ال  ( من لم يبايع مات ميتة جاهلية )البيعة اآلن يف حديث ابن عمر : 

  حيكمون مبا أنزل اهللا ؟

  أيش تبايع ما فهمت ؟ الشيخ :

  مثال كيف نبايع اذا كان هو ال حيكم مبا أنزل اهللا ؟بيعة لإلمام أو احلاكم  السائل :

  من قال لك إنه يف بيعة اليوم ؟ البيعة ال تكون إال للخليفة الذي خيتاره املسلمون مجيعا . الشيخ :

  وهل جيوز تعدد حكام املسلمني ؟ السائل :

  ال ، ما جيوز . الشيخ :

  أحسن اهللا إليك يا شيخ ، سؤال عن الرشوة السائل :

  نعم شيخ :ال

عندي سؤال عن الرشوة من شقني ، الشق األول هل تعريف الرشوة ينحصر بأا ما يدفع الحقاق  السائل :

  باطل وإبطال حق فقط ؟ والشق الثاين مىت يباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة ؟

أو إحقاق باطل   أما بالنسبة للمعىن األول فليس له معىن إال الذي ذكرته وهو  دفع مال إلبطال حق الشيخ :

أما مىت جيوز دفع الرشوة أو مىت جيوز أخذها ؟ فإذا كان املعىن للرشوة هو املعىن الذي ذكرناه آنفا فال جيوز ال 

دفعا وال أخذا ؛ أما إذا كان غري هذا املعىن فيختلف األمر بالنسبة للدافع إذا كان مضطرا ؛ أما اآلخذ فال أتصور 

خذ ال جيوز بأي وجه من الوجوه ؛ أما بالنسبة للدافع فينظر يف ذلك الضرورة إن أن يكون مضطرا ؛ فبالنسبة لآل

وجدت جاز وإال فال ؛ أما يف حالة كون املال يدفع إلحقاق حق أو إبطال باطل فهذا جيوز بالنسبة للدافع وال 

  جيوز بالنسبة لآلخذ ؛ واضح ؟

  واضح ، بس ماذا يسمى هذا النوع ؟ أليس برشوة ؟ السائل :

  أي ؟ الشيخ :

النوع األخري مثل ما يفعل أصحاب السالطني مثال مينعون حق لفرد من األمة فيمنعونه عنه حىت يدفع  السائل :

  شيئا هذا ماذا يسمى ؟

هذا طبعا ال جيوز ؛ أما ماذا يسمى ؟ فيمكن أن يقسم ذلك بالنسبة للقابض بالنسبة إليه رشوة ألنه  الشيخ :

الذي دفعه فدفعه حبق ؛ فبالنسبة للقابض إذا هو رشوة ؛ أما بالنسبة للدافع فال ؛ ألن  أخذ ماال بدون حق ؛ أما

  العلة اختلفت ما بني الدافع وما بني القابض ؛ هذا هو اجلواب .

طيب ما ضوابط الدفع ألنه أحيانا كثري من الناس احلاصل عند أي عقبة يدفع مباشرة مما يف ذلك  السائل :



  تشجيع هلم على .. ؟

ال ، هذا ما جيوز ألي مناسبة بل عليه أن جيتهد ليصل إىل حقه بالطريق املشروع الذي ال يساعد فيه  الشيخ :

غريه على أن يتعاطى أمرا غري مشروع فيجب أن جيتهد لكي ال جيعل املسلم يقع يف احملظور الذي ذكرناه آنفا ؛ 

  فمباشرة وطفرة ال جيوز .

سلم ى عن التشبه باليهود والنصارى ؛ فما ضوابط هذا التشبه ؟ فهل هو يف النيب صلى اهللا عليه و  السائل :

  مجيع األمور الدينية والدنيوية املميزة وغري املميزة ؟

نعم الشك أن ما كان من األمور الدينية عند املخالفني لإلسالم فهي كلها مما ينهى املسلم أن يتشبه  الشيخ :

هم الدينية وإمنا هي من عادام فهذه ينظر إليها بالتفصيل التايل ، إذا كانت م فيها ؛ أما ما مل يكن من أمور 

عادة من تلك العادات ولو مل تكن من القسم األول من العبادات عندهم ومما يأمرهم دينهم بذلك ولو كان هذا 

يظل حكم النهي الدين منحرف كما هو معلوم فننظر إىل هذه العادة إذا كانت عادة اختص الكفار ا فحينئذ 

عن التشبه م واردا ؛ ويف احلالة األخرى إذا مل تكن هذه العادة خاصة م فهي ال يكون املسلم متشبها م 

فيها ؛ ولكن املسألة يف الشرع تأخذ طورا آخر وهو يدخل يف باب قصد املخالفة للمشركني ؛ فهناك تشبه 

ملخالفة ليس من الضروري أن نتصور بأن املسلم إذا فعل فعل باملشركني وهناك قصد ملخالفة املشركني ، يف قصد ا

الكفار وكان هذا الفعل ليس من عادام اخلاصة م فليس من الضروري أن نتصور بأنه يف الوقت الذي هو مل 

يتشبه م ، فليس معىن ذلك أنه ال يشرع له أن يتقصد خمالفتهم يف ذلك الفعل ولو مل يكن من عادم أو شعارا 

م ؛ فنحن نعلم من بعض األحاديث النبوية أن قصد خمالفة املشركني يف عادام غاية مشروعة يف اإلسالم ؛ هل

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعلل مبخالفة الكفار بعض األوامر اليت أمرنا ا ، فمثل من مثل ذلك قوله 

صلوا يف نعالكم وخالفوا اليهود ، هناك فرق كبري   ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود )عليه الصالة والسالم : 

بني  " اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم "كما يذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه 

( صلوا في نعالكم فقط وبني أن يكون كما صح عنه  ( صلوا في نعالكم )أن يكون الرسول عليه السالم قال 

فإن هذا الشطر الثاين من احلديث يعطينا ويوحي إلينا بأن خمالفة اليهود غاية مشروعة ؛ ولذلك   ود )وخالفوا اليه

 ( وخالفوا اليهود )وإمنا أضاف إليها  ( صلوا في نعالكم )كانت احلكمة يف عدم االختصار على قوله فقط 

ا بأن من مقاصد الشارع احلكيم أن إشعار  ( خالفوا اليهود )ألن يف هذه الضميمة أال وهو قوله عليه السالم 

( حفوا يقصد املسلم خمالفة اليهود كذلك مثال يف احلديث اآلخر املشهور وهو قوله عليه الصالة والسالم : 

واألحاديث ذا املعىن كثرية وكثرية جدا حىت وصل األمر  الشارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى )



اهتمامه يف هذه املسألة إىل أنه أمرنا مبخالفة اليهود يف شيء ليس من عملهم وليس بالنيب صلى اهللا عليه وسلم و 

( إن اليهود من صنعهم وكسبهم وإمنا هو من خلق اهللا عزوجل فيهم ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم : 

وقد جاءت أحاديث معروفة يف احلض على تغيري الشيب لكن  والنصارى ال يصبغون شعورهم فخالفوهم )

ملهم من هذه األحاديث حديثنا هذا ألنه يؤكد لنا املعىن الذي ذكرته آنفا أال وهو أن قصد املسلم خمالفة غري ا

املسلمني هو حكم شرعي عام بدليل أن اليهود والنصارى يشيبون كما يشيب املسلمون وأن شيبهم ليس من 

فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا  تبديال )) (( ولن تجد لسنة اهللاعملهم وإمنا هو من سنة اهللا عز وجل يف خلقه 

عليه وسلم قد أمر املسلمني أن يتقصدوا خمالفة املخالفني هلم يف أمر ليس من عملهم أال وهو شيب شعرهم 

فأوىل وأوىل أن يأمرنا مبخالفتهم فيما هو من كسبهم ومن أعماهلم ؛ فإذا عرفنا هذا التفصيل عرفنا أين يكون 

يف عبادام ويف عادام املميزة هلم على غريهم ؛ فإذا مل ذلك من عبادام وال وهو من  التشبه وهو ميكن حصره

أعماهلم اليت متيزهم على املسلمني ؛ جاء احلكم الثاين وهو املخالفة ولذلك فأمام املسلمني أمر جيب أن يتوسعوا 

اهلم كلها بدون استثناء مادام أن النيب فيه ليكونوا شخصيتهم اإلسالمية وذلك بأن يتقصدوا خمالفة الكفار يف أعم

  صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن خنالفهم يف شيبهم ؛ وذه املناسبة أقول والشيء بالشيء يذكر .

كما يقال إنه مجعين جملس مرة مع قسيس من قساوسة النصارى فجرى حبث طويل بيين وبينه ، والقصة   الشيخ :

ق يعين معنا حنو مخس دقائق .ولذلك فأذكر منها ما يتعلق ذا املقام ؛ فيها طول وفيها فائدة ولكن الوقت ضا

لقد أنكر هذا القسيس على املسلمني أم حكموا بكفر الذي كان من قبل يسمى مبصطفى كمال باشا ، مث 

مسي بأتاتورك ، أبو األتراك والذي حاد باألتراك املسلمني عن كثري من أحكام دينهم كما هو معلوم ؛ هذا 

القسيس هاجم املسلمني ونسبهم إىل الغلو يف تكفريهم ألتاتورك هذا بزعمه هو أنه مل يصنع شيئا يذكر ويستحق 

عليه التكفري سوى أنه فرض على الشعب الرتكي القبعة ، الربنيطة معروفة هذه الربنيطة عندكم وهي القلنسوة اليت 

عليه من ناحيتني ، الناحية األوىل وال أطيل فيها أن هلا مظلة ، إما مظلة كاملة أو مظلة أمامية ، فكان ردي 

الرجل مل خيالف اإلسالم فقط يف هذه الناحية وإمنا غري كثريا من أحكام الشريعة ، منها  أن جعل لألنثى يف 

اإلرث مثل حظ الذكر ؛ أما فيما يتعلق مبسألة الربنيطة فهنا خضت معه حبثا طويال خالصته أن اإلسالم من  

وضع أحكاما وتشريعات يف سبيل أن حيافظ املسلمون ا على شخصيتهم اإلسالمية لكي ال ينماعوا  كماله أنه

مع الزمن يف شخصية أمة أخرى ، وذكرت له وهو رجل مع األسف مثقف بأن علماء اإلمجاع يقولون بأن أي 

ه ، هذا أمر مسلم لديهم شعب يريد أن حيافظ على شخصيته فعليه أن حيافظ على تقاليده وعلى تارخيه وعلى لغت

يف علم االجتماع ؛ فقلت له فكان من فضل اإلسالم وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمني أن حيافظوا على 



شخصيتهم املسلمة وأن ال يتشبهوا باملخالفني هلم بل وأن يتقصدوا خمالفتهم كما شرحت لكم آنفا ؛ هذا الرجل 

ريد اخلري للشعب الرتكي املسلم ووجد فرضا يف القبعة مصلحة ال أتاتورك وهنا الشاهد من هذا املثال لو كان ي

جيدها يف لباس آخر فكان باستطاعته أن جيعل فارقا بني قبعة املسلم الرتكي وقبعة غري املسلم الرتكي ، كأن جيعل 

ار ؛ لكن مثال شريطا على قبعة املسلم كل من يرى هذا املسلم املتربنط يقول هذا مسلم ولو أنه لبس لباس الكف

الرجل فعل ما فعل عداء لدين اإلسالم ولذلك حكم عليه علماء املسلمني بالكفر والردة واخلروج عن دين 

اإلسالم ؛ حبث طويل كان بيين وبينه يف هذه القضية حىت أهلمين اهللا عزوجل فقلت له بعد أن قال هذه قضية أن 

بدين من األديان فجئته من ناحية حساسة ، هذا هذا اللباس صار أمر أممي وليس خاصا بشعب من الشعوب أو 

القسيس لبناين والقساوسة اللبنانيون هلم زي خاص ، أوال لباسهم سواد يف سواد وثانيا قلنسوم هي كطربوش 

  تعرفونه الطربوش األمحر  ولكنه طويل ضعف الطربوش طوال وأسود .

  مثل اهلرم يعين ؟ السائل :

رفيع ، هذا يكون مثل السطل هكذا ؛ الشاهد قلت له هل أفهم من كالمك أن  ال ، اهلرم يكون رأسه الشيخ :

اللباس ليس له عالقة بالدين أنه مث  بالنسبة إليك أنت جيوز أن ترفع هذه القلنسوة وتضع على رأسك الطربوش 

ال ، ال ؛  األمحر وعليه العمامة البيضاء ؟ فمن نظر إليك ظن فيك أنك شيخ من شيوخ املسلمني ؟ قال : ال ،

قلت له ملاذا فهذا لباس ؟ وليس له عالقة بالدين ؟ قال ال ، حنن علماء النصارى يعين ، حنن رجال الدين ولنا 

زي خاص من بني النصارى عموما لنا زي خاص ؛ فأهلمين اهللا عزوجل وقلت له كلمة يعين سقط من بعدها متاما 

لت له هذا هو الفرق بيننا حنن معشر املسلمني وبينكم أنتم وتبني أنه ال جمال ألحد أن جيادل يف اإلسالم ، ق

معشر النصارى ، فنحن ال فرق عندنا بني عامل ومتعلم وغري متعلم مادام أنه جيمعنا اإلسالم ، فما ال جيوز ألكرب 

ل عامل ال جيوز ألقل مسلم ، هذا عندنا ؛ أما عندكم فعندكم رجال دين ورجال ال دين ، هكذا قلت له ، بدلي

أنك تقول هذا لباس خاص بكم أنتم معشر القسيسني ، أما النصارى اآلخرون فيلبسون ما يشاءون ، ال هذا 

عندنا ال جيوز ، ما حيرم على أكرب إنسان وأتقى إنسان حيرم على أصغر وما ال جيوز أن يلبسه العامل ال جيوز أن 

الشريعة اإلسالمية ولعل يف هذا القدر كفاية يلبسه األمي ، وهكذا ؛ فسقط يف يده واحلقيقة هذه من فضائل 

  واحلمد هللا رب العاملني .

نقطتان تتعلق باملوضوع ، ذكرت أن التشبه يف األمور العادات اخلاصة تشبه حمرم ؛ لكن األمور اليت   السائل :

  كانت خاصة مث أصبحت عامة جلميع الناس هل يندرج احلكم أو يصطحب احلكم ؟

  لة الثانية املخالفة .ال تنس املرح الشيخ :



  املخالفة واجبة هذه النقطة الثانية . السائل :

  وكيف ال ، أما مسعت األمر من الرسول يف أكثر من حديث ؟ . الشيخ :

  . ...شيخ سؤال  السائل :

  بارك اهللا فيك الشيخ :

  إذا تكرمت أمتىن أن يسجل حىت ينقل هلم اهللا جيزيك اخلري . السائل :

  بارك اهللا فيك ؛ لكن هل تظن أن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي يهم املسلمني ؟ معليش ، الشيخ :

  فقط يهم الشباب املسلم خباصة عندنا يف الكويت ، إذا تكرمت يا شيخ ؟ السائل :

  طيب تفضل . الشيخ :

  كثري من الشباب املسلم لألسف يأتون خبادمة دون حمرم ..  السائل :

  سجيالت خبصوصه .هذا يف عندنا ت الشيخ :

ال ، ال ، حيتجون حبجج فيقولون هذا ضرورة ، وطبعا هذا شيء ساقط ولكن يقولون هناك مصلحة  السائل :

تنبين عليها أن هذه اخلادمة اليت أعطيها الراتب عند ما تبعثه ألهلها يعيشون كامللوك ، فأنا أحي أناس قد يقتلهم 

  الفقر ؛ فما رأيك يف هذه احلجة ؟

  وهل حيي ناسا قد يقتلهم الفقر ال مييت ناس ميتة معنوية ؟ أال يوجد أضرار من استخدام هذه النساء ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

ال يستطيعون أن ينكروا ذلك ؛ فإذن دفع املفسدة قبل جلب املصلحة ، وهذا يف الواقع من وساوس  الشيخ :

يعة بأمور يتصور أن فيها مصاحل مث هو يتناسى عمدا الشيطان لبين اإلنسان ، يريد أن يسلك حكما خمالفا للشر 

ما يرتتب من وراء ذلك من املفاسد يف أهل البيت مباشرة فضال عن البعيدين عن هذا البيت ؛ ولذلك فكان من 

متام الفقه اإلسالمي أن وضعت تلك القاعدة اجلوهرية أن دفع املفسدة قبل جلب املصلحة ، هذا لو مل يكن 

ف الشريعة من مثل االطالع على العورات احملرمة وتعرض بعض الناس للفتنة ، وهذه أمور كلها هناك أمور ختال

واقعة مع األسف الشديد ؛ ولذلك فالشبهة بارك اهللا فيكم ال تنتهي واجلواب عليها أيضا ال تكاد تنتهي ، فعلينا 

جتاه ما هو معلوم شرعا أنه ال جيوز يف  حنن أن نلتزم األحكام الشرعية وال يضرنا وساوس بعض الناس اليت يلقوا

  الدين واحلمد هللا رب العاملني .

  نعلم هذا لكن حىت تنقل الفتوى هلم . السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :



  نظبط له اياها ...ابو ليلى : 

  ظبطه اياها الشيخ :

  . ...حنن مسافرون فنريد  السائل :

  لكثري كما ترون حيرك يف السعال.أعذرونا يا مجاعة ألن الكالم ا الشيخ :

  أبو ليلى : معليش اجعلوها ملرة ثانية .

  رن التليفون

  احلمد هللا خبري طيب الشيخ :

  رياض معك السائل :

  أهال  الشيخ :

  من طلبة العلم يف اخلرج ، عندي بعض االستفسارات أريد اإلجابة عليها إن أمكن ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

  ألول حديث الواهنةالسؤال ا السائل :

  نعم  الشيخ :

  قرأته ضعيفا يف كتب حممد بن عبد الوهاب السائل :

  ايوه الشيخ :

  يستشهد به هل جيوز االستشهاد به بصيغة التمريض ؟ السائل :

  يستشهد به مع بيان ضعفه . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك . الشيخ :

  حياك اهللا السائل :

  وإياك الشيخ :

  االستفسار الثاين ائل :الس

  نعم الشيخ :

  العمرة للحاج املفرد بعد احلج ؟ السائل :

  ال يشرع . الشيخ :



  ال يشرع ؟ السائل :

  ال الشيخ :

  ولو أتى ا ؟ السائل :

  مردود عليه ؛ ألنه كان عليه أن يتمتع بالعمرة إىل احلج فهو عكس . الشيخ :

  إذا كان جاهل يا شيخ ؟ السائل :

  يعلم . الشيخ :

  أداها . السائل :

  يعلم أداها أمره إىل اهللا ، إن كان معذورا أو ال . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  السؤال الثالث السائل :

  نعم الشيخ :

  حكم اإلجتار بالتماثيل ؟ السائل :

  عياذا باهللا الشيخ :

  ال جيوز السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  ت رؤية اهللا يف املنام ؟هل ثب السائل :

  ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه ، أينعم . الشيخ :

  ثبت لو واحد قال رأيت اهللا .. ؟ السائل :

أقول ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه ؛ أما بالنسبة لغريه عليه السالم فليس عندنا ما يثبت أو ما  الشيخ :

  ينفي فاهللا أعلم .

  أعلم . فاهللا السائل :

  أي نعم الشيخ :

  إمام صلى ومل يسجد السجدة الثانية ، نبهه من خلفه ولكن مل يرد واستمر يف صالته ؟ السائل :

  خلص السؤال ؟ الشيخ :



  نعم . السائل :

  طيب وماذا فعل بعد أن سلم ؟ الشيخ :

  سجد للسهو . السائل :

  ال ما يكفي الزم يعيد الركعة أو جييء بالسجدة الشيخ :

  جييء بالسجدة  سائل :ال

  أي نعم بعد ذلك يسجد سجديت السهو . الشيخ :

  تعترب الركعة الغية ؟ السائل :

  تعترب ركعة الغية . الشيخ :

تكلم واحد وقال يقوم واحد من املصلني أوتربع واحد من املصلني ويقول يا شيخ فاتتك ركعة أو واحد  السائل :

  يضربه من اخللف ؟

  يضرب من ؟ الشيخ :

  اإلمام يعين ينبهه أنك نسيت سجدة ؟  لسائل :ا

  يف الصالة وإال بعد الصالة ؟ الشيخ :

  أثناء الصالة . السائل :

  كيف ينبهه ؟  - يضحك-  الشيخ :

  يعين واحد من وراءه ينخزه يف ظهره . السائل :

  لكن هو سيفهم من النخز خطأه ؟ الشيخ :

  ملصلني ؟يعين واحد يتربع ويبطل صالته من أجل ا السائل :

  ال جيوز حرام . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا آخر سؤال السائل :

  نعم الشيخ :

  إمام أفىت أن من مل يقنت يف الفجر تبطل صالته ؟ السائل :

  جاهل باتفاق األئمة . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا يا أبا عبد الرمحن . السائل :

  و إياك يا أخي . الشيخ :



   استقبالكم يف اخلرجحنن من الذين كنا يف السائل :

  أهال مرحبا الشيخ :

  عند حممد احلارثي . السائل :

  وسلم عليه وعلى كل من حواليك . الشيخ :

  وجزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك يا أخي الشيخ :

  والسالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . نعم . الشيخ :

  ذكرت حضرتك أن النوم ، النوم مطلقا ينقض الوضوء ؛ لسه )( العينين وكاء احديث  السائل :

  أي نعم

" إن الصحابة كانوا ينامون ويقومون ويصلون وال اإلمام الشوكاين يذكر حديث أن أنسا كان يقول  الشيخ :

  فهل هذا الكالم صحيح وكيف اجلمع ؟ يتوضئون "

  ؟ومن الذي يقول إن اإلنسان إذا نام ال ينتقض وضوؤه  الشيخ :

  ذكره اإلمام الشوكاين . السائل :

أجبين عن السؤال اهللا يهديك ، ذكره اإلمام الشوكاين أو غريه ليس يهمين ؛ لكن الذي يهمين أن تعرف  الشيخ :

من من علماء املسلمني يقول بأن املتوضئ إذا نام مث استيقظ من نومه يقوم يصلي وأن وضوءه صحيح ؟ من 

  يقول هذا الكالم ؟

  ال أحد يقول . السائل :

  فإذن ما لك وملا يقوله الشوكاين ؟ . الشيخ :

  هل هذا الكالم غري صحيح ؟ السائل :

  صحيح . الشيخ :

  طيب ماذا يفهم منه ؟ السائل :

  يفهم منه أن هذا كان يف أول اإلسالم . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :



  السالم عليكم السائل :

  لسالم ورمحة اهللا نعموعليكم ا الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا  الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ   السائل :

  احلمد هللا خبري الشيخ :

  اهللا يبارك فيك نريد نسألك سؤاال إن شاء اهللا . السائل :

  تفضل الشيخ :

( أن ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : يف مر عليك حديث عن الرسول عليه الصالة والسالم يقول رو  السائل :

العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان واحد عن يمينه واآلخر عن شماله فالذي عن يمينه على 

صفة أبيه فيقول يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير األديان 

  .. ؟ والذي عن شماله على صفة أمه )

  يكفيك ، يكفيك ، ال يصح . يخ :الش

  ال يصح . السائل :

  ال الشيخ :

يقول هنا ذكره أبو حسن القاضي يف شرح رسالة ابن أيب زيد له وذكره يف معناه أبو حامد يف كتاب   السائل :

  كشف علوم اآلخرة ؟

  تشرفنا . الشيخ :

  اهللا يبارك فيك السائل :

عند الموت يحكي وهذا أن المختصر ليشاهد المالئكة  ( عند ما يقبل الواحدوحيكي أيضا  السائل :

  ؟ ... ويراهم وقد يسلمون عليه ويرد عليهم تارة وباللفظ وتارة باإلشارة وتارة )

  أرح نفسك من هذه األوهام . الشيخ :

  يعين هذا ما يف منه ؟ السائل :

  ال ما يف  . الشيخ :

  اهللا جيزيك كل اخلري السائل :



  اهللا حيفظك الشيخ :

  واهللا يبارك فيك إن شاء اهللا ، طمأنت قلبنا اهللا يطمئن قبلك إن شاء اهللا .

  اهللا يبارك فيك يا أخي اهال الشيخ :

  . ... السائل :

  والسالم عليك . الشيخ :

ما يف شيء جديد ، هذا حبث فيه يف اجللسة ، قضية اإلمارة والبيعة وإعطاء العهد وحنو ذلك ، اهللا يهدي 

  عين يريد يشكل دولة ومثل ما نقول حنن يف بيتنا ال نستطيع أن نقيم دولة .الشباب الضائع ي

أبو ليلى : يعين شيخنا هذا األخ ريح حاله ؟ ألنه هو يطلب مقابلتكم فقال أنا أريد أن أرسل هذه األسئلة 

  للشيخ قبل أن آيت ؟

  أينعم يريح باله . الشيخ :

  ا نرغب أن نراك فقط .بارك اهللا فيك واهللا يا شيخ أصال كن السائل :

  اهللا جيزيك اخلري ، ترون اخلري دائما إن شاء اهللا . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  اهللا يبارك فيك الشيخ :

  ألننا نقرأ ونسمع فقط . السائل :

  نسأل اهللا أن ينفعنا مبا تقرأون وما تسمعون . الشيخ :

  بارك اهللا فيكم يا شيخ . السائل :

  إن شاء اهللا . وفيكم الشيخ :

خاصة وصلنا آخر كاسيت آخر شيء كالم لك عن جهاد األفغان وفتياك حول جواز الصالة خلف  السائل :

  . - يضحك الشيخ والسائل  - القبوريني ؟ 

  فاختلف الناس يا شيخ . السائل :

اَء رَبَك َلَجَعَل الناَس (( َوَلْو شَ هذا نص يف القرآن الكرمي  (( وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك )) الشيخ :

فاالختالف طبيعي جدا وال خالص وال جناة منه إال  أُمًة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن * ِإال َمْن َرِحَم رَبَك ))

 باالعتصام بالكتاب والسنة ؛ لذلك إن وقع خالف فيجب على املختلفني أمران اثنان ، األمر األول أن ال يكون

اخلالف سبب شقاق واختالف يؤدي إىل الفرقة وإىل التحزب ؛ واألمر الثاين أن يرجعوا يف ذلك إىل اهللا ورسوله  



(( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا كما قال اهللا عز وجل يف القرآن : 

   من املسائل يقع فيها إفراط وتفريط .أنا أعتقد أن يف كثري واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال ))

  رن التليفون

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  ممكن سؤال السائل :

  تفضل الشيخ :

  صيام التاسع والعاشر هل جيب أن نصوم التاسع ؟ السائل :

  هل جيب ماذا ؟ الشيخ :

  أن نصوم التاسع ؟ السائل :

إذا كنت تعين ما تقول يا أخي وهو الوجوب الشرعي فاجلواب أن أصل صيام عاشوراء فضال عن  الشيخ :

  التاسوعاء ليس واجبا وإمنا هو من األمور املستحبة .

  .. ؟ ( لئن عشت لعام قابل ألصومن التاسع )يف حديث  السائل :

نا أقول أنت قلت هل هو واجب فأنا امسع يا أخي أنت عليك أنك تسمع اجلواب وتنتبه حىت تفهمه ، أ الشيخ :

أجيبك أن الواجب شرعا هو الذي ال جيوز تركه ويعاقب تاركه فلفت نظرك إىل أن صيام عاشوراء فضال عن 

التاسوعاء ليس فرضا وإمنا هو أمر مستحب ؛ لكن هذا االستحباب على درجتني األوىل وهي العليا أن يصوم 

  ثانية وهي الدنيا أن يصوم عاشوراء لوحدها .عاشوراء وقبلها تاسوعاء ؛ واملرتبة ال

  وجزاكم اهللا خريا ... السائل :

  وإياك إن شاء اهللا الشيخ :

  نعم يا شيخ . السائل :

أردت أن أقول إن كثريا من املسائل يقع فيها إفراط وتفريط ، فكثري من إخواننا املتمسكني بالسنة يرون  الشيخ :

نقول هؤالء املبتدعة إما أن يكونوا عندنا يف حكمنا الذي ظهر لنا عليهم كفارا عدم الصالة وراء املبتدعة ، وحنن 

، أو أن يكونوا مسلمني ؛ فإن كانوا كفارا فال تصلح الصالة خلفهم امجاعا ، وإن كانوا مسلمني فالصالة خلفهم 

نة ، وعندنا حديث يف صحيحة ولو كانوا من املبتدعة أو كانوا ضالني يف بعض املسائل اليت خرجوا فيها عن الس



( صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حق األئمة : 

وحديث آخر يف صحيح البخاري أيضا أن  يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم )

زمن األمويني وامسه عقبة ابن الوليد فيما أذكر صلى بالناس  رجال من الوالة ـ يف بعض البالد وأظنها املدينة يف

صالة الفجر يوما أربع ركعات ألنه كان سكران شاربا خلمر فهو ال يدري ماذا يصلي ، ومن ضالله حينما سلم 

، هو صلى الفجر أربعا مع ذلك أزيدكم ، وما نقل إلينا واحلديث يف صحيح  " أزيدكم "من الصالة قال هلم 

ي الذي يروي األحاديث كما جاءت حبذافريها متاما مل ينقل أن أولئك السلف أعادوا الصالة اليت صالها البخار 

هذا من  ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم )م أربعا ؛ ملاذا ؟ للحديث األول 

واب فأخطئوه ، ولذلك فواجبنا حنن أن جهة ؛ ومن جهة أخرى هؤالء املبتدعة الشك أن الكثري منهم أرادوا الص

حناول إرشادهم وهدايتهم وليس أن نتخذهم خصوما وأعداء لنا ؛ واملناط يف هذه املسألة وهو ما ذكرته آنفا 

مادام أم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وإذا خرجوا عن دائرة اإلسالم وصاروا كفارا كالذين يقولون 

ؤالء ال تصح الصالة خلفهم ؛ لكن هؤالء ال يقال إم مبتدعة ، املبتدعة مثل اخلوارج مثل بوحدة الوجود مثال فه

املعتزلة ، مثل املرجئة ؛ فهؤالء أئمة احلديث كانوا يروون احلديث عنهم بشرط أن يكونوا صادقني فيما يروون 

م ما يستحقون من احلكم أال وحافظني لروايام ، وما كفروهم وما أخرجوهم عن دائرة اإلسالم ؛ لكن أعطوه

وهو خروجهم عن السنة ؛ لذلك حنن ال نتحمس لتحذير الناس من الصالة خلف املبتدعة بل كثريا ما نسأل 

صراحة فالن اإلمام يتوسل باألولياء والصاحلني هل نصلي خلفه ؟ أقول نعم ، هل خرج بذلك عن دائرة اإلسالم 

يب وجوه النظر واالختالف بني املسلمني ؛ أما إذا حكمنا على من ؟ وذه الطريقة يف اعتقادي ميكن تقر ...

ابتدع بدعة أو بدعا يف اإلسالم بأم خرجوا من اإلسالم ازدادت شقة اخلالف بيننا وبني املسلمني ، وهذا بال 

شك ال جيوز هذه هي وجهة نظرنا بالنسبة للصالة وراء املبتدعة ؛ فما أدري إذا كان عندكم شيء من 

  حظات نسمعها ونستفيدها .املال

  جزاك اهللا خريا يا شيخ السائل :

  وإياك الشيخ :

ألنه حىت املوقف السابق أو القدمي الذي حضرتك وهو يسأل احلمد هللا هذا كان موقف حاد جتاههم  السائل :

  وكان أساس هذا األمر أصبح أساسا يف تربية الشباب عندنا ، يعين أصبح من الصعب أن ينفكون عنه .

  كيف املوقف السابق ما هو ؟  الشيخ :

شيخ هو املوقف احلازم جتاه املبتدعة واملبتدعة عندنا كل من يتوسل فهو مبتدع ، كل من يستغيث فهو  السائل :



مبتدع بل يصل احلد إىل أن كل من مل حيرك أصبعه يف التشهد يعين يكون يف موقف ال يكاد يكون طيب يف هذا 

  األمر فاحلمد هللا

  أي نعم الشيخ :

فأصبح أساس موقف الشباب هذا أن احلدة جتاه القبوريني جتاه املتوسلني يعين حدة تامة ألنه عندنا يا  السائل :

شيخ القبوريني بصراحة أمرهم واضح وجلي واستغاثتهم بغري اهللا يعين واضحة وال خيفيها منهم أحد بل ويعادون 

يانا وكما هو موجود اآلن وتسبب هذا مبشاكل ؛ فعندما مسعوا أهل السنة ا بل حىت وميكرون على أهل السنة أح

هذه الفتوى منهم من بقي يلتفت ميينا ومشاال ، إال أن احلمد هللا موقف أهل العلم عندنا كان واضحا وفهموا 

  مرادك يا شيخ فاحلمد هللا وضحوا األمور ..

  على كل حال بارك اهللا فيك الشيخ :

  وفيكم بارك السائل :

هذا الذي تذكره بالنسبة إىل بلدكم ، فالبالء عام يف كل بالد الدنيا هكذا يعين أهل البدعة خياصمون  الشيخ :

أهل السنة وينبذوم بكثري من األلقاب السيئة وال يكتفون بذلك بل يتقولون عليهم األقاويل ويفرتون عليهم 

أتباع السنة أو السلفيني مبا ليس فيهم ؛ األكاذيب ، يف سوريا هكذا كنا وهنا ال نعدم أن جند أيضا من يرمي 

لكن الذي أريد أن أقوله بالنسبة إلخواننا يف الغيب الذين يعيشون يف العراق أو يف غريها من البالد هؤالء مل 

  يتصلوا مع األلباين كثريا ال شخصيا وال علميا .


